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Magrebtar gizaseme bat labankadaka hil dute Lazkaon. Abokatu batek hilketa argitzeko
eskatu dio Mikel Egileorri. Kazetaria kinka txarrean da, egunkariko lanpostua galtzeko
arriskuan. Lan eta diru arazoek eraginda, Egileorrek mandatua onartu eta lanari ekingo dio
berehala. Ikerketak ezkutuko interes zikinen, negozio ilunen eta eraildako etorkinen
errautsak lurpetik atera eta denen bistan haizatuko ditu ustelkeriaren kiratsa bazter
guztietara zabalduz. Errauts (Erein 2011) nobelaren sinopsia da hori. Eneko Aizpuruaren
lehen liburu honek nobela beltzaren traza guztiak ditu. "Genero beltza oso ongi egokitzen da
gizartean gertatzen diren aldaketetara eta bizi garen gizartearen erretratu soziologiko bat
egiteko aukera ematen du", hala aitortu digu Goierri aldeko idazle gazte honek, hitzen
uberan izan dugun solasaldian.

 

Etorkinei zuzenduta dauden Gipuzkoako harrera egoitzetan
sute batzuk izan ziren, duela bi urte. Prentsan oihartzun handia
izan zuen. Hori izan zen inspirazio iturri nagusia, hari horri
jarraituz abiatu zenuen kontakizuna, ezta?

Zuk  esan bezala, antzeko hainbat gertaera izan ziren, elkarrengandik
oso hurbil eta oso denbora tarte txikian gainera: 2008ko otsailean
Segurako harrera egoitzako sutea, apirilean Donostiako etorkin
adingabeentzako etxebizitza batean, hil berean istiluak Tolosako
adingabeentzako zentroan eta uztailean beste sute bat Lazkaon
etorkin adingabeentzat egokitutako hotel batean. Gertakari horiek eta
ondoren eragin zuten zalapartak jarrarazi zidaten arreta arazo horren
gainean.

Errealitatera lotzeak, gaurkotasun handia ematen dio nobelari. Eta
gertutasun handiagorekin irakurriko du irakurleak, bere inguruan
gertatu den zerbaiti buruz hitz egiten delako. 

 

Lazkaokoa zara eta Lazkaon kokatu duzu nobela. Zuk ondo
ezagutzen duzun kokalekua proposatu diguzu.

Bai, eta horri gehitu behar zaio suteetako bat Lazkaon bertan gertatu
zela. Beraz, ez nuen burua asko nekatu beharrik izan nobelaren
hasiera non kokatu jakiteko. Dena den, kontakizunak toki batetik
bestera jauzi egiten du eta Euskal Herriko hainbat toki agertzen dira,
hala nola Donostia, Bilbo eta Arabako Errioxa. 

 

Kazetari bat da, hain zuen, ikerketa gidatuko duena.
Kazetaritzak, orohar, egun horietan izan zuen jarreraz ere
hausnartzen da nobelan ala kazetaria ikerlariaren paperean
baino ez duzu ipini?
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'Zu zara orain txoria'
poesia errezitaldia
Errezitaldia
2012/01/24 | Basauri,
19:00etan

'Jaiotze markak' liburuaz
solasean
Irakurle taldeak eta klubak
2012/01/25 | Iurreta,
19:00etan

Ixiar Rozasen 'Edo zu
edo ni' liburuaz
solasean
Irakurle taldeak eta klubak
2012/01/25 | Zarautz,
18:30ean

'Moroak gara behelaino
artean?' liburua
mintzagai
Irakurle taldeak eta klubak
2012/01/26 | Gasteiz,
20:00etan

'Eskarmentuaren
paperak' liburua
mintzagai
Irakurle taldeak eta klubak
2012/01/26 | Bermeo,
18:30ean

Eider Rodriguezen 'Katu
jendea' liburuaz
solasean
Irakurle taldeak eta klubak
2012/01/26 | Getaria,
18:30ean

Agenda osoa ikusi

Durangoko Azokari buruzko saio
berezia eskaini ostean, igande
honetan bueltatu da Sautrela.
Txillardegiren lana eta bizitza
gogoan hartu duen saioa ikus
dezakezue HEMEN. Urtzi Urkizuk
elkarrizketa egin berri dio Hasier
Etxeberriari BERRIAn.
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Lander Garrori elkarrizketaLander Garrori elkarrizketa

'Zomorroak' filma zuzendu du'Zomorroak' filma zuzendu du
Antton Aldekoarekin bateraAntton Aldekoarekin batera

ELKARRIZKETAELKARRIZKETA

Komikia, loraldi batenKomikia, loraldi baten
atarian?atarian?

Azken hilabeteotan hainbat komikiAzken hilabeteotan hainbat komiki
eman dira argitaraeman dira argitara

ERREPORTAJEAERREPORTAJEA

ARRANTZATUAK
Bertsozale Elkartearen 25 urteko
ibilbidea, liburu eta DVDan

2012/01/18 | Argia

Lagun ugarik eman diote azken
agurra Txillardegiri

2012/01/16 | Argia

10 urte “Literatur Emailuak”
bidaltzen

2012/01/10 | Nontzeberri

Idazle Eskolaren moduluetan izena
emateko epea zabalik da

2012/01/11 | Nontzeberri

Ixiar Rozas: "Azalerak. Esperientzia
egiteari buruz"

2012/01/09 | Argia

"Euskarazko itzulpenak gozatzen ez
ditugulako errudun sentitzen
bagara, ez gara sekula horretara
ohituko"

2012/01/09 | 111 Akademia

Astelehena, 23 urtarrilakAstelehena, 23 urtarrilak
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Nobelak
harrera ona
izango balu,
agian izan
lezake
jarraipena

Kazetaritzak zehazki egun horietan izan zuen jarreraz gogoeta
egiteko baino, protagonista kazetaria izateak aukera eman dit,
zeharka bada ere, hedabideek etorkinei buruzko berriak nola ematen
dituzten aztertzeko, eta prentsa idatziak bizi duen krisiari buruz hitz
egiteko, bere egunkarian dituen lan arazoek baitaramate Egileor
ikerketan buru-belarri sartzera.

 

Zuzenbide ikasketak eginak dituzu baina itzultzailea zara
ogibidez. Zure ikasketak baliogarri izan al dira trama
gorpuzteko garaian? Abokatu bat ere agertzen baita nobelan.

Nobela beltzetan oso ohikoak dira zuzenbideko edukiak eta
erreferentziak. Horren haritik, lagungarri gertatu zaizkit, bereziki
terminologia juridikoaren edo administrazio arloko hizkeraren
erabilerari dagokionean.

 

Nobela beltzaz ari gara. Henning Mankell-en protagonista
ezaguna da Kurt Wallander, eta bere nobeletan horrelako
kasuak argitzera behartuta dago. Errealitatea interpretatzeko,
ulertzeko eta islatzeko baliabide egokia ere bada nobela
beltza, ezta?

Bai, bestela ikusi besterik ez dago, esaterako, zeinen ongi islatzen
duten Amerikako Estatu Batuetako 30eko hamarkadako krisia eta
gizartea garaiko nobela beltzek. Genero beltza oso ongi egokitzen da
gizartean gertatzen diren aldaketetara eta bizi garen gizartearen
erretratu soziologiko bat egiteko aukera ematen du. Izan ere, Paco
Ignacio Taibok dioen bezala, nobela beltzak ez du krimen bat edo
hilketa bat ikertzen bakarrik, gizartea bera ere ikertzen du.

 

Mikel Egileorrek (liburuko protagonistak), nahi izatera, kasu
gehiago izan ditzake argitzeko. Jarraipenik izango al du
nobela honek? Buruan duzu?

Oraingoz, proiektu zehatzik ez. Etorkizunean ez dakit zer izango den. Askotan idazteko denbora nondik
aterako ere ibiltzen gara eta. Baina, tira, nobelak harrera ona izango balu, agian izan lezake jarraipena.

 

Narrazio labur batekin sari bat jaso zenuen 2008an. Hori pizgarria izango zen zuretzat.

Bai, zalantzarik gabe saria akuilu handia izan zen eta nobelaren proiektuan buru-belarri sartzeko adorea
eman zidan. 

 

Eneko Aizpurua idazlea, Lazkaoko plazan (Goierriko Hitza).

Errauts nobela kalean da. Egitasmo bat zena, orain esku artean duzu liburu baten forman. Pozik
zaude esperientzia honekin eta orain arte izan duen harrerarekin?

Pozgarria da hasierako ideia garatu eta gauzatu dela ikustea. Nobela argitaratu berria bada ere, gustura
nago izan duen harrerarekin. Gero ikusi beharko da zer bide egiten duen. Nolanahi ere orain arte egindako
ibilbidea ez da alferrikakoa izan.

 

Iruzkinak (0)

Iruzkina idatzi
Bisitari gisa ari zara idazten.
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